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Yanmaxli 
Baukrnvcri og Mordattcntat. 

Et niicslytket Knp i 

Odrundejerbunketh 

Ctn Bctjcut Saat-et af te 

Revolvcrfkud 

»m. ngl.« us Bl. Dec. fortwi- 
ler: 

dil. omtrent til-;- i Gaar Efter- 
middaggs indfandt en ung Mand sig 
i Grundejerbanken paa Gl. Tom 

Paa dette Tidspunkt kom en ung 
Dante, Frk. Piper, der er ansat i 

Overretssagfører Hvas5’5 Forreti 
ning, ind i Bauten for at indsætte 
BUUU Fir. 

Netup i det Øjeblih BankenLi 

Zdasjerer vilde tuge Pengene, traad- 
tc den unge Mund hcn ved Siden 

af Damen. Og nted et hurtigt 
Greb snappede yan Pengene, der 
lau paa Stranken, 2300 Kr. 

Bunkens Personale løb naturlig- 
rie- efter ham og raubte til Folt 
ein at froppe han« men han havde 
ullerede dengung faaet et saa stort 

Forspring, at det Mutes-, sont onc 

han sfulde undkomme. 
ft Par Minutter efter, at Rei- 

veriet hude fundet Sted i Bau- 

ken, kom Politivetjent 675 Høj- 
bjerg, gauende cioilklædt over Fruc- 
Plads. Hau hørte pludselig Rau- 
betz Stop Tyven! og satte nu ef- 
ter ham, Inen da. den anden uner- 

kede en Forfølgcr i Hastene paa 
fig, vendte lJan sig pludfelig oxn og 

affyrede et Revolversknd mod Ve- 

tjenten. He Højberg nurrkede Iige 
sont et Slag i Armen, Inen Endse- 
de det iøvrigt ikke, og løb videre. 

OIntrent ved lLIjnrnet nf Fiel- 
stræde indtjentede han Tyven og 
flog harn til But-den 

Jmidlertid fik Nøueren Lejlig- 
he d til at affer siu Revolver en 

Gang til. 
anddet blev uffnrct lige tæt op 

til huns Anfigt. Purtiet om hausi- 
højre Lre blev fuldslændig fvedet 
af Jlden og Zirudtflammem men 

Kuglen gik heldigvikzs kun gennem 
« ,- hans Hatiejk ge. 

t. 
Forbryderen var overmandet og 
ført til Nørregades Station. 

Højbjerg føgte nu Lcegehjcelp paa 
Fiomnumehospitaleh hvor den nagt-J 
havende Læge Dr. Borring, Des-« 
handlede hmn. Den første hängte 
var gaaet ind i Overarmen i skruxi 
Retning og havde sut sig fast i 

Lsrmhnlem hvorfra den i lJvert 
Feld fort-ledig ikke kunde fjcrne5. 

Skuddet i Ausigtet havde haft 
til Følge, at Partiet omkring Øjet 
var bleven iflamtneret ved Krudtsl 
eksplosioncu; men det syntes dog 
ikke som om Øjets Sekraft vilde 
lide nogen Skade — 

Paa Nørregades Politistation 
« 

havde Opdagelsesbetjent Schwenger 
taget Forklaring qf den uheldige 
Bankrøver. 

» Han fortalte, at hnns Navn var 

Knud Emil Nielsen, han var 25 
Aar og boede hos sine Forceldre i 
Læssøesgade, hvor hans Fader dreo 
en Guldsmedeforrktning Han 
bavde ikke haft unget at bestille, og 
det var for at faa Penge til Julen, 
at han havde vovet det Kup, der 

fik en saa uheldig Afslutning for 
hum- 

Ped Visitationen fandtes han i 

Besiddelse af Pengene, de 2300 

Kronen som han havde røvet i 

Banken; desuden en Sparekassebog 
paa Landmandsbanken med et Paa- 
lydende af 400 Kr. 

Ude i Læssøegade Nr. 13 bor- 
Guldsmed Nielsen, den anholdte 
Bankrøvers Faden Han har For- 
retning i Nr. 4, og her havde Sen- 
nen haft Beskæftigelse. 

Knud Nielfen selv havde været 
en paapasselig Arbejder, indtil for 
12 Aars Tid siden. Da lærte han 
en ung Pige, en Slagterdatter ovre 

fra Jylland, at kende, og hun blev 
Aarsagen til hans Ulykke. 

Den unge Arbejder kunde ikke 

sknffe de Penge, hnn kunde bruge, 
og han kom mere og mere i Gæld. 
Samtidia sløjede han af med sit 
Arbejde og blev upaalidelig. 

smalwisek Immäepu c is U dsg- 
PAZO OINTMENT et gskqntetet It ku- 

keke bvett Tclfrelde If kløendtn Itsynlige, 
blsdendss eilst kremtrspslemle Hiervon-hob 
Cek pqa G til 14 page euer Pest-eng refun- 
detetle. san 

s Hiennnct sljal Mund Niclscn 
Judex-sue Zi,u11·c1«us;sscbug; det var 

den, nun mwdc Vrugt ucd Attentu-—" 
let i Bann-n, og sum jcuerc sandte-dl 
i ljnilis stiddchku 

sinud Nie-lieu Dur i dct førsusp 
zorijdr uufolut Willig til at for- 
tasile muntere um Oele Attentatct.« 
Mcn out Aftcuem du man atter« 
tog hain i Joch-m aflagde han« 
fuld Tilstaaelje. Han havde allere- 
dc for flere Tage sideu lagt den 
Plan at forøvrc et Bankrøveri, og 
rar ganct rundt i Bankerne for at 

se paa onaleruen J Gaar havde 
han købt Revolvcren og ladet den 
med skurpe Patroner i alle Magasi- 
netg Rum i den bestemte chsigt 
at gøre Brug af dem. Han vilde 
stydc dem ned, der vilde forfølge 
hom, og hvis det skulde gaa saa 

»helt galt, at han slet ikke kunde 
"siippe hort, da vilde han drcebe sig 
»sein. 

Da Betjeut Højbjerg flog ham til 

Jurdeth blev han imidlertid forhins 
Hdrct i at ndføre denne den sidste 
Tcl af siu Plan. 

«chron«. — Justitsmiuisterict 
flsarcr Sabroc. — Justitsministe- 
riet hur under 20. December til- 

skrevet Folkctingsmaud Sabroe, 
:’larl)1is, sanledes : 

JSkrivelse af Gaars Doto bar 
De odels besværet Dem over nogle 
i Dagbladet ,,D-«annebrog efter De- 
resz Harmening Ved en Jndiskretion 
fremkotuuc Meddelelser vedrørende 
Udfaldet of den med chsyn til 

Forljoldene paa Pigehjemmet »He- 
lsrvu« inwrksatte Kommissionsuw 
dersøgelse, dels auntodet om, nt der 

sum-est man blive ,,givet den sam- 
lede Presse legunq til at genncsms 
qua Fm«hørsakter11e.« 

J detme Anledning skal man 

11keddele, ut det er JustitIministk 
riet, som hur givet Bladet »Dau- 
nsebrog« llnderrctning om, at der 
ika vil blive rejst Tiltale inmd Fru 
Braushnlnh og mu, at det under 

Forhørene er oplyst, at nogle unqe 

Piger under deres Vidneforklurin- 
ger i Anrlms hat gjort sig sfuL 
dige i Mencd 

Justitsministeriet er nemlig af 
den Formeuiug, at der efter Un- 

-ns lIdffaldekyldes Fru;q 
.-- Oes» ,. el 

kcm skaffes hende, og at det i den- 
nc Henseende er af Betydning, at! 
dc fornæunte siendstsgerniuger atte- 

rede uu er beugte til Lffeutliqhku 
den-J Windskub. 

Hund mtqnar Derei« IIer onl, 

at Brei-sen jnuresr mutig nma fuxz 
Lejlighed til at gøre fig Defeudr 
used Roms-Frone sfnl man 1110ddcls3, 
at kVZinisteriet allen-de bar trus: 
fet Fomnslaltninger til ut lade For-— 
lWene udgive i Tr1)kkeu. 

l siirkcindviclfcr. 3ø1kdagde1122. 
Tec. indviedes den nye Somit-kir- 
ke i Støuring Buderup Grnnlev 
Nastorat i Aalborgegnen· Kirken, 
der ligger i Ncerheden Af Stations- 
bygningen og Banelinien, har ko- 
stet 22,000 Kr. og trcrder i Ste- 

idet for Buderup Kirke, som er er- 

hvervet af Nationalmuseet. 
Jndvielsen foretoges af Biskop 

Ponlsen, Viborg. Sognepræst Mes- 
ner prædikede. 

— Cmmne Tag indviedes en uy 
Kirke for Stationsbyen Fjerritslev, 
der Iigger i en Udkant af Kollerup 
-—— Hjortdnl Pastorat. 

Viskop Møller holdt Jndvielses- 
talen, bvorefter Sogneprcest Eyer- 
nmnn prcrdikede over Dagens Teka 
Snmtidig indsatte Provst Leth, Ag- 
gersborg, Kirkens nye Præst, Pa- 
stor Bech, i Embedet. Kirken har 
kostet 30,000 Kr· 

Ponlfens System. Ved Benyts 
telse af Poulsens System for traub- 
løs Telcgrafi er det lykkedes. at neh- 
fkrive Telegrammerne direkte med 
Blcek paa en saa simpel og sikker 
Mande, at det fuldstændig konkur- 

rerer med den almindelige Tele- 
grafi. 

Dette Zkrivesystem virker sikkert 
mellem Berlin og København og 

mellem Newcastle og København. 
Disse Opfindelser ejes ligesom 

Paulsens System for traadløs Te- 
lefoni af »Tl«)e Amalgamated Ra- 

;dio-Telegrapb Company, Ltd., Lon- 
’don.« 

Dødsfald. En gammel velkendt 
Rudninqsmaud North Peterer 
af Skagen er den 19. Dec. afgaaet 
ist-d Tøden f en Illder af 60 Aar. 

VIII OWDC unsrer i Redningszst 
Mist-J Tjenesie i ZU Flur og Vier- 
Jus ins-W :«.7.’c1nnsiielju. To Titus-: 
VIII Zooissniinst ankmn Tanne- 

l«1«081—;«t«csrsct til den afdndiy sendt 
fm Wusnl :’inderjen, Letnvig. 

— Zognefnged Lle Petersei« 
Houkter, Skagen Landjogih er sum- 
Ine Tag ufguaet Ved Toben. Den 

cdede, der inn- kendt i oide Kred- 

ft- var Strandfoged, Medlem af 
SandflugtiikonnniOsionen og Dein-. 
tschi-Wintan 

En smuk Gaum For kort Tid: 
siden blev en Dcl fattige, gamle 
Tllkennesker i Ajstrnp Sogn glæde- 
ligt overrasfede ved at faa overrakt 
en Pengeguve paa LZ——TZ Kr. 
lwet Tet Var Oberst Sclions Hu- 
strn i siøbenhumy sum i Anledniug 
uf sit Guldhryllup huvde sendt 
Zogneprassten 500 zir. til Forde- 
ling Inellem Zognetsji fattigen 

Oberstinde Schon er i Fl. ,,9la·lb-. 
Anitst·« en Dotter af afdøde Pro- 

jprietær Mai-ihm sum for et halvt 
IHnudrede Aar siden ej««de Guarden 
LSindholF i Ajstr11p. 

Landbrngcts Arbcjdcrc. Det 7. 

dollandske Landlmdelegeretniøde i 

ansfoo lim« enstennnig vedtaget 
’følgende Resolution: 

,,.Til Judenrigstninisteren For- 
ianklingen udtaler sin Tak uverfor 
Jndenrigisministeren for Lovfor- 
steiget angaaende UlykkeLiforsikring 
for Landarbejdere og den bebudede 

erning af de fremmede Arbejde- 
res Stilliug i Danmurk og haa- 
ber, at den ærede Minister vil 
fremme disse Lovforslags Gemein- 

førelse saa meget som mulig.« 

Strnndcdc Fiskcdampcrc. Ziffe- 
dnmperen »Pelikan«, tilhørende Re- 
deriet Lunis Wilhelm i Altona. 
er Frisdaq Nat 20 Dec strandet 
ised silitnnzller Dumperen Var 

for Hjenigancnde nied 1Z, 000 Pd. 
Alst. 

anliltcfotgiftuing. J Tuborg 
:’·ii«ln-jde1·l1oliger fandtcs Lørdag den 
El. Tec. tre Arbejdere fra Hel- 
lex-up Glaswerk, der boede sammeuff 
liqqcude hLvidstIøse De var drei 
Den fzrgiftede af Kiililte 

qe af, at« Spjældet paa , 

kamen var faldet for. Det lyks 
rede-J at kulde to af dem til Live. 

Den tredie derimod, en yngre 
ixqift Mand, Holger Cl)ristenfen, 
dotie, inden der nur kommen Liege- 
isiaslp til Stede. 

Mcrrkcdc Trckksuglc. Professor 
««»«":T"««ticn, Jnjpcftør Winae og Asd- 
nmtt kllkurtcnsen bar f01«etaget Un-. 
Ostia-Helfer over Fugletrcek Den; 
fxdstc hat« i dette Efteraar baft Op-1 
hold Paa Fang-, bvor han i Fl. 
»Es-Mem Astr« indkøbte 100 leven- 
deVildasnden fangede iFuglekøjerne. 

Dis-Ase Vildænder samt nogle 
Storke mikrkede Or. Mortensen med 
en Ring, hvorefter han atter satte 
dem i Frihed. 22 af Vildcenderne 

;e1« igen indfanaede i Køjerne; et 
Par af Storkene har Hir. Motten- 
scsn aennem indkomne Beretninger 
knnnet følge paa deres Vej mod 
Syd. 

Kalkmalcrierne i Skjævc. For et 
Par Aar siden afdækkedes der i 
Skjæve Kirkes Kor nogle Kalkmale- 
riet, af hvilke dog en Del blev dæk- 
kede igen. 

Nu har Kultusministeriet i Fl. 
»Vends. Folkebl.« forespurgt Me- 
nighedsraadet, om man ønsker dis- 
se fremkaldte igen og restaurerede. 
Menighedsraadet har svaret, at det 
vilde foretrække at faa afdækket 
nogle Kalkmalerier, som skal findes- 
paa Kirkeskibets Hvælvinger. 

Guldet paa Island. Selskabet, 
som udfører Boringer efter Metal- 
ler i Omegnen as Reykjavik, hat 
foreløbig indstillet Boringerne efter 
at være naaet til en Dybde af 220 
Fad, idet Tilstedeværelsen af Me- 
taller anses for at vaere tilstrække- 
lig konstateret ved de udførte Bo- 
ringer, men til at erholde Vished 
ungaaende, hvorvidt det vilde vcere 
lukratiut at udvinde Metaller as 
Jordlagena vil en Skakt ned til 
Lejestedet vcere nødvendia: det for- 
lyder, at Selskabet har under Oder- 
vejelse at lade en saadan udføre 

Tjenestedrengesageu i Simmelkær. 
Husbonden Kr. Medom, som be- 
skyldtes for at have mishandlet 

Tjenesxcdreugeti C. Q. Jenseit, jim 
at. hangs Tuberknloje um« Lileucxi 
fl’i:111fl·«1)ndet, Protesierer un i ,,f)ii1(ql. 
Anttii DOHRN umd, at nun wa· 
nogcu Illsaude stulde hum- Liexiokstuk « 

Overgreb nmd Tromqu Leim-II 
skulde efter ABItlemndenii lldjuqn 
der støttcis uf et Pnr Erliasrinkjcr 
s— Viere en meget Wusteliq na um«- 

Iig Fur, der flere Wurme Unkraut-ij 
uhøfligt og udfordrcnde overfur jin 
Husboud Kr· Medum puuftaar, ut 
det hele, lmn morde, Var ut give 
Trengcn et let Duft i huuszi mesr 
kødfulde Legemisdeh og at Tren- 
gen derefter sprang op og rimhtc: 
»in har du slauet Inig.« 

Rettens llndersøgelse gaar jo 
imidlertid nu siu Gang. 

Fællcsindkøb af Landbrngsmnski- 
net. Ton nf forskellige Landba- 

iforeninger støttede Forenina til 
Fællesindkøb of Lmtdlmigsmafkiucr 
er nu traadt i Virksoml)ed, og 

dxr finde-J ca. 1000 forskellige Lo- 
Ikglforeninqer Landet over. Fra 
Rinqkøbinq Amt skriveT at der i 
dette Amt er 30 Lokalforcuinger, 
VD at diksfe har etablerct Lager i 
Homeer 

Ny Lands-WHer J Nykirke 
Sogn er sdirkeforboldene ret uhels 
i;ige, idet det temtnelig store· Sogns 
cxreste Kirke ligger i den ene, tilmed 
mindst beb1)ggede Udkant af Sognet. 

« 
Nu er der i- Fl. ,,Vejle Av.« 

blandt Bcboerne tegnet cu. 9000 
Kr. til Opførelse af en Kirke i 
Sogncts østlige Del. Der er udset 
en Byggeplads midt intelletn Kolle- 
morten og Junge. 

Jsltrndingc pna Folkchøjfkolcrnc. 
J sVinter er heuned tIJ11e·Js:«læ1i-z 
dinge pcm Folkehøjskoleruc i Mkqu 
Vallekilde, Frederiksborg, Ryslinge 
og Tesrr11p. Mere end Halvdelen 
of dem er pua den udvidede Folke- 
højskole i Astm, deriblmidt tre 
Piger. 

—Nogle Jslændinge ganr ogsua i 
Vinter paa Landboskoler i Dan- 
mark, ncwnlig Lutldbohøjskolem 
« R 

- 
Dømt Brandjtifter. En 15-aarig 

.ijestedreng, Lauritz Jacobfen, 
·lF. ,,Fyns Tid « ved Skova 
« 

zzz idMZ Wars- 
s.«b« «"»kingsh1cs for at have paasat 
Branden, bvorved hnns Husbouds, 
Jens Jensenss Gaard paa Ejlskov 
Mark nedbrændte den 12. Oktober. 
Läuritz Jacobsen tilstod ved det 
første Forhør pau Bruudstedet, mei 

tilbagekaldte senere sin Tilstauelse 
og har under sit 2 Tllkcmneder lan- 
ge Ophold i Arresten stadig fast- 
l)oldt, at hun er uskyldig. 

Svigcrdattcr cllcr chucftcpige 
Vcd Nørhald In. fl. Herreden- Pins- 
litiret sagsøgte en Suscier en 

Tjeneftepige, fordi hnn bunde for- 
ladt Pladsen i Utide 

Den indklagede paastod fig fri- 
funden, idct hun gjorde qcvldende 
at hun vel bnvde opholdt fiq i 
Klagerens Hns og udført bnskiligt 
Arbejde, dog ikke i Egenskab of 
Ttyende, men som Klaqerens Søng 
Kæreste, og da Forlovelsen Imme- 

»des, ansna hun sig for berettiget 
»ti! at reise. Denne Forklnring tun 
Retten i Fl. ,,Randers Dcmbl.« 
imidleraid ikke for qode Vater· 

Et -førgcligt Syn var det, for- 
tæller ,,Aarl)ns Amtst.«, forleden 
Aften .at se en stærkt beruset Knin 
de med en lille 5-Aars Pige ved 

Haanden passere Vestre Alle i Aar- 
hus. Konen slinqrede fra den cne 

Side af Fortovet til den anden, og 
Varnet græd og raubte: ,,Aa, lille 
Mo’r, au, lille Mor’r!« Ud for Mu- 
seet faldt Konen og forslog sit An- 
sjgt slemt. J Løbet af faa Minut- 
ter samledes der et halvt Hundres 
de Mennesker 

« 

om Staklen; hun 
blev hjulpet op og slentrede saa af 
Sted hjem efter med det grædende 
Bam. 

Det sørgelige Optrin vakte vir- 
lig Opsigt blandt de 1nanqe, der var 
ude at se paa Julendstillinger. 

Pastor Berthelscn, Gcrlcv. Fra 
Frederikssund meddeles til R. B.: 
Medlemmer af Gerlev Draaby 
Menighcder i Hokus Herxed afholdt 
Tirsdag Eftermiddag den 17. Dec. 
et Møde paa Jcegerspris Hothl nn- 

gaaende den fornylig afskedigede 
Paftor Berthelsen, Gerlev. Det wed- 
toges at rette en Henvendelse ti! 

TBiskop Rørdam med Anmodning 
wom, at Bifkoppen ingen Sinde med- 

Ssnrnemste 
»ein-i m- 

Er Imvnct vcm en sinndiimuisk loq ca 102 sid:r, si1«: W 
fInnrde Inmqu unsre Dardsifnldc mic- 

cs.«c-«.· sc bog old-r, cui. alc r den alle findt-tunc ·- 
« 

i for, imsmmi s:. --·1,dummc—m innxie huldrechL » 

-«- zldsucndipc dikrkrcal«.", hvad flugs koic nun kkin » Ic, ..cs ljkmd um« stal 
ON futnjclligc fngdomn1c. Bogen er meqct lcrrcrig, m imercs faul-, og 

» af ruhvcr perfon, fom lidcr af nogensomljclft s1)gdo««:1, cller svaabcd 
Our en ganfkc kort tid vil denne bog bliie scndt gratis til Hvilkcnfomhclst syg 

oerfon, som vil skrive eftcr den, og paa samme tid Imiagtig befkrivc sin snadom 
Medens denne værdifulde bog udsendes gratis nu, beder vi alle fnqe, sum ønsker 

It erholde et exemplar af samme frit, at tilskrive as efter den nu sharest 
Adresser Eders brcv sauledes: 

THE J. w. KEDD costs-ANY- 
Sox B. 105. Fort Wahne, Judianus 
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mais-, Nebraska. 
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Dgt betaler sig 
at holde Deres 

sKO 
i gocl Statuts 

Vi got at slags 

Kenntniss-weise 
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delcr Pastor Bertheljen kirkelig 
Myndighed til at forrette Tjeneste H 
Talgmenighed eller Folkekirke dei; 
i Zugnct, og foranlcdiger, at dcrj 
snarest muliqt bliver ansat en Prcest’ 
for Gerlev-Draaby Menigheder. J 

Solgt Hingst. Gaardejcr Søren 
kllkadseu af Tal-bring bar i Fl. 
..«.Vkar-5ø Au« folgt ca rød singst- 
Mag II :1.Icaancdcr gl» Fader 
,.9hnlet« ng Moder »Rose« (c11 
»Vatdmnar M1rsgaatd«830ppcj til 
Liestcavlsforeningen »Fun« for 15,- 
(;-00 Kr. kontant og 15,000 Kr. paa 
Vilkaar. 

Dei siacii at Vwre Dammrkszs bed- 
ste Hingft af den Aargang. 

Pludselig blind. En Iille Pige, 
der forledeu var inde i en Butik i 
Viborg for at gøre Jndkøb, mistede 
Mdjeljg Soxxgh mens bun opholdt 
stg i Butikken. 

Hander Øme hqr aldrig tidligerc 
fcjlet unget. Faden-n reiste iflg. 
»Vib. St. Falkebl.«, straks med 
Bat-net til en chcialift 

Vckciclfalfk Kølnnand L. N. 
Nielscm Davinde paa Fun, hat 
Lxsrdag den Il. Dec. meldt sig selvf 
tii Palitiot for Vekszsclfalst j 

Han beayndte sin Fur1·ct11i1m fort 
on halv Snes Aar siden med en 

Kapital af 2(),()(«)() Kr. Hans For- 
utninq var god, og ban bar ikke 
(k—:-travagcret, men det mene-Z, at 
lmn bar tabt Penqe vcd Spekula- 
tioncr i Korn og Foderstoffer. 

Oqfaa Nyborg Bank mener at 
have Dækning for omtrent hole det 

HIICsvegne Beløb. Kreditorerne ag- 
tcst ifølae ,,Fyns Venstrebl·«, at- 
fcsrtsætte Forretningsea 

Er Borvafcline Lægemiddel? 
Sand. pharm., Materialift Ernst 
Møllcr Holbæk er bleven idømt 200 
Kr. i Bøde for at have folgt Vor-— 
vascsline 

Dommen vil blive appelleret til 
.Søjefteret da det ved en tidligerc 

Mistet 
Brugen as en Arm. Hiertefygdotn 

Kunde ikke spise, iove ellet gan. 

Dr. Miles’ Hcart Ente helbtedede 
fuldftændigt. 

»Als det ikke havde voeret for Dr. Mit-O Nebici 
net-, havde jeg ikkc von-et 1 Stand tit at strive dette 
Bren. For to Aar siden, sivste Juni, mistede jeg Bra- 
qssn af cum vknstre Ann, knnde inket udkette med den 
og tnnde tun dem-ge den ved Hiælp af min hsire spannt-. 
Mnddjerte var san svagr. at jegitte kunde fove om 

Ratten for Kvælnutgsznnfakd. Jeg var syg helt igens 
nem ou kund-c Intctspise. ch blcv faa fvag, at Ieg 
ikte runde gan udeu at dingte fom en drukten Mand- 
og min Huslæge sagde, at han tuade intet san for mig. 
Jeg hat-de faa stærke Smerteu at ieg blev nceften vild. 
Jeg runde itke brnge Moksin est-r Odium. da tun det 
gjokde mig vækrr. Saa tout ieg til at tænke von De· 
Muts HeaxtCnre og Nervinq vg iv nie-· ieg tænkte 
vaa det, des merk Infkede leg at forsng det. Ida strev 
til Dr. Mjlest Medical C-. om Nasid, som leg fngtk 
eft r Bomtnvek· Jeg tan iTag sige, at iegker gtad 
ved nt leg gjckkdc det, cftek som jeg ksr en fri; Kpmdc 
nu; knn nrvexdc og tun gaa to ti! tre Mit uden Beil-am 
JekUnn .-gssnn ntnn brugc nnn Arm san godt jom no- 
Ai Runda Te ved its-, hour taknemmeug jeg er for 
omc yti mrtede Medicina Dr. Muts-X New Heak t Eure 
ogxsikru111e· ch txor Dr. Wiies Medirtner er «de bpds ftc Werken. oq link-I- leg ffnlde blme sng igen. vtldc 1pg 

01 c ver Innnne onk Igcn Medicinerne main ogjaa nun 

; atte-; chia ma vidnnder1ht, at jeg bukdc have strevet 
var ogtnkketTen1. Incn jeg uilde vcekc fiktek paa, at 
Knien var vrmq, hmltet 1eg nu vederTiliceldet.« 
M!H. Frnnk Loomisp Allen, Mich. 

Atxe Avotlxekere fce get oa garanteker des f s Fla- 
fke as Tr. Mutes ngemidter. Skkin est-r fti sg otn 

Rernantet og Hiertefygdonnur. Adresiex Dr. Mark 
Ist-html bo» Cltharh Ind. 

Højesteretssdonh før Listen over 

Lcrgemidler, som det er forbudt 
Materialister at forhandle, i 1905 
blev revideret, er hcevdet, at Bors- 
vujeline er et ToiletmiddeL ikke et 
LægexniddeL 

Ktrntret Fifkerbaad. Lørdag .Ef- 
t(·1«111iddag« kæntrcde en større« Fi- 
stcrlmad Iige ved Jndløbet til Ny- 
1nindegnb. «- 

Ter var tre Mond om Bord i 
den; de to, Jeppe Jakoban Jen- 
fen og Anton Thysscn, druknede. 
Den trcdio reddedes, ifølgc »Ribe 
Amtstid.«, i meget fortkommen Til- 
·mns. Banden blev stroks knnft af 
den stwrke Sie-. 

Et storartctTilbud. 
« ,,Kvinden og Hjemmet 

kned to Tillasa, »Von Bibliotbek«· is 
»Warum Follebiblwthet«, der km udkolh 
mer its-mein iqi web minde 48 ftore 
Sinn-, er nu i sia Ivde Aarganq. Detp 
Indbold er til G sein-, Optisuntrlna oq 
Lærdom Tor bete Familien Subssiivtk 
ons— vr smcrm Ce: säh Anset For straks 
nl onna nnc Also1mcnlcr, qør displ- 
qen dl umnserkkbe Tillmd 

For 30 Cents 
(4(l heut-J lil (anadn.) 

issriiuckrtkry indicndt nich time Aver- 
tismsmcnt irr til. Januar-. vil tu levere 
Ede« »Mir-ten vix LsicIinnct« med to 

Tillmx cl Am. s cttc Tillmd ei kim for tm tilncrdende 
Abmniui tcr Vi bvdisr iton Vrwmi r til Ahn-mem- 
iaznlcm Brovlsliesrkrskit -frivstial: til 

Ida Lunis-Un EisdnsbliaviIIL Iowa- 

,,.L!aa:« T-:u«'t 
« Tsef 

Konnt ug 
i i i· bist ska sin 
Fimdih Pauk- 

.!crl,givcr.l·»1aarrt der ilauxrlige Lin og 
en fund GLansL 

»Hu-O Lsgain« vil frembringe et 

silkpagtigi Haus og bestanvig befci 
Hohe Nil lra Erwi. 

»Hqu Martin-« er ingcn Fatve og 
I« Tet ein-sit Mission er at frem- 

«» mepainuastitim oq vi gamnlerer, at det 
got dem-, ellrr Pennme tilbaqcbetalec. 

Hut-s De bar Skæl, hvis DereS Haar 
ialver ai, livis Te er delvis Widder-edu- 
saa send cfier in Fiasko af ,,Hait-Agen«, 
og De vil blive tilireds og takncmlig. 

Een Flaste tiiroe vcere tililrækkeliq. To 
sklafter vil sitteklig vært ket. 

Ptis 75 Cents per Flusse. 
Send direkte til os. Vi betaler Expres-Omkost- 

Unger- 

Dept. 24, Esthetio chemioal co» 
511 sixth Ave. New Yotlh N. Y. 

Alle Kokorder slaaot 
AF DEI CAMLS PAAUUELIGE 

clliWilI LliiE 
OVEK ATLAITSIEI PM 

OG- 4DAG 
KORTESTE Tlll TIL sKANDlNAVlEN 
NAAR DE sENUER EFTER VENNER 

ELLER REISER TILSAMLE LANDET 
Rom lliu de LYS cUNAIDERS 

Lllsllllils si »Islllik·l«siill, klavets Monat- leer-. 
Enesie exists-einig stre- skkue Ins-bin Dampskth, 

790 Fotl Iangs. 4s. 000 Ton bisplacsmsnt, 
Vokdsnsstökste. hurtigsto og olsgsntsstosklbo. 

Do kjæmpsstoke, H——URTIGE lllYE Dampsliibs 

ossstsss (——’l"s·e slmiok Tukbln), 
stät-sie trss skruo Vampsklli sum nistet-or- 

og söstskskihst 

IIIUIII· (oodhssiskkus), hsggp .- 
676 soc lau-so 20. 000 Ton. og to ak clo 

stät-Sud i verelen. 

Do stets-teils huriigs Dobbsliskkuc Dampsltlbo 
LUcANlA si- cAMPANlA, 
620 koil taugt-. 30·000 liest(sktsckktck, 

Do hurtiggaaomis Exprsss Post-Dampsl(lhs 
UMBRIA oG ETRURIA, 
525 l·’0(l lange. 14.500 liestekrækter. 

Vs kiæmpcmæsslga Dobhsliskrus Dampsklhs 
lVERNlA oc- SAXONlA 

600 Pack lange-, l4-150«l« on. 

To ai tle störle som nogonsinclo anlöbst Boston 

diliie Forbinilelsek til alle 
skandinaviske og Finske Hame. 

so vors Agentsk sag-sann speclslle nyo 

TMMB KLAssBs BBKVBMMEHGIIMM 
k. G. WlllTlNG. III-. West-. Dcpstx 

Sp- cothsli ums-was Ass- Usvoustt SISq clttcch 

i 


